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PASIŪLYMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi vaistų trūkumo valstybėse narėse problema tampa vis rimtesnė dėl 
nepakankamų ES gamybos pajėgumų ir mūsų gamybos šiame sektoriuje perkėlimo į 
kitas rinkas trečiosiose šalyse;

B. kadangi transporto ir logistikos valdymas yra itin svarbus tiekiant vaistus, farmacijos 
produktus, medicinos reikmenis, asmenines apsaugos ir kitas medicinos priemones bei 
žaliavas, ypač atsižvelgiant į didėjantį transporto grandinės sudėtingumą; 

C. kadangi turėtų būti užtikrinti aukšti saugos standartai, o farmacijos srities 
reglamentavimu turėtų būti užtikrintas kokybiškas, saugus ir veiksmingas vaistų 
tiekimas tarp valstybių narių;

1. ragina valstybes nares bendradarbiauti siekiant pagerinti platinimo grandinę, kuri 
užtikrintų didesnį matomumą ir veiksmingą stebėseną, ypač tarpvalstybiniuose 
maršrutuose, ir sukurti transporto koridorius, kuriuose medicinos priemonių tiekimui 
būtų teikiama pirmenybė;

2. pabrėžia, kad valstybių narių pramoninės gamybos skatinimas sudarant palankias 
ekonomines sąlygas pagal nacionalinę fiskalinę politiką padėtų sukurti veiksmingesnį ir 
tvaresnį logistikos tinklą, o tai sumažintų transporto maršrutų ilgį ir išmetamųjų teršalų 
kiekį, taip pat prisidėtų prie poveikio aplinkai švelninimo ir vidaus rinkos veikimo 
gerinimo; 

3. ragina valstybes nares priimti strateginius esamos infrastruktūros atnaujinimo planus 
siekiant užtikrinti efektyvų vaistų tiekimą; mano, kad būtina pašalinti kliūtis, skatinti 
įvairiarūšį transportą (teikiant pirmenybę perėjimui prie geležinkelių), finansuoti 
pagrindinius transporto mazgus (uostus, oro uostus ir įvairiarūšio transporto platformas) 
ir gerinti įvairių rūšių prekių, įskaitant pavojingų ir itin svarbių chemijos ir vaistų 
pramonei, tiekimą;

4. pabrėžia IT sistemų svarbą palengvinant keitimąsi informacija tarp įvairių transporto 
logistikos grandinės dalyvių, įskaitant muitines, siekiant optimizuoti vaistų platinimą 
valstybėse narėse ir veiksmingesnį jų tiekimo laiko planavimą;

5. atkreipia dėmesį į aukštų transporto infrastruktūros ir darbuotojų saugos standartų 
užtikrinimo svarbą siekiant be sutrikimų valdyti didelius kiekius tiekimo grandinėje ir 
nekeliant pavojaus sveikatai; 

6. pabrėžia specifinių transporto poreikių tenkinimo svarbą vietos ir regionų lygmenimis, 
ypač kaimo, kalnuotuose ir salų vietovėse, į kurias sunkiau patekti ir kuriose pristatymo 
išlaidos yra didesnės; pažymi, kad rinkoje yra naujų automatizuotų pristatymo 
priemonių, tokių kaip bepiločiai orlaiviai, kurie galėtų padėti veiklos vykdytojams 
patekti į šias zonas;
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7. pažymi, kad COVID-19 protrūkis atskleidė Europos gamybos sistemos trūkumus ir 
pabrėžė vaistų tiekimo neatidėliotinomis ir išskirtinėmis aplinkybinėmis, kurios gali 
iškilti ateityje, užtikrinimo svarbą.


